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Vodorovně: A. Ubránit se, příjemně – B. Římsky 151, volná příroda, zlý skřítek – 
C. Stěží, neposeda, značka osobního auta – D. Symetrála, větná spojka, obuv, 
dehet, klekání – E. Město v Iránu, I. díl tajenky, opak rubu – F. Jméno norských 
králů, sestra otce, druh květenství, předložka, město v Maďarsku, pásek (řidčeji) 
– H. Dívčí jméno, chmelový nápoj, střelivo – I. Prchavá kapalina, záplava, práce 
s rýčem – J. Vypaseně, nepohoda. 
Svisle: 1. Zkáza – 2. II.díl tajenky – 3. Rumunská řeka, na letní období –  
4. Otoman, rekreační cestování – 5. Obchodní dům (zkr.), město ve Francii, žlutá 
barviva – 6. Obyvatelstvo, ženské jméno, MPZ Polska – 7. Druh pepře, ženské 
jméno, americký spisovatel – 8. Španělsky „býk“, plisovat (krejčí) – 9. Konto, 
doleva – 10. Vzorec boridu titanu, obyvatel Aše, římská bohyně úrody –  
11. Ticho, mořský ostrov, bydlení – 14. Chlapecké jméno, dřina – 15. III. díl 
tajenky – 16. Výstřední žertovný kousek. 
Nápověda: E. Din, 5. Anet, 10. TiB, 13. Nauru 
 
Tajenka z minulého čísla: hola zase škola volá 

                 Připravil: František Záloha 
F A R N Í Č E K – ZPRAVODAJ  FARNOSTI SV. MIKULÁŠE  VE FRYŠTÁKU 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel,  
Mgr. Vít Němec, Ludmila Görigová ml.  
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V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Milí farníci, ke konci měsíce září byly dvě důležité události. Jedna 
celorepubliková, druhá celofryštácká. Mám na mysli návštěvu 
Svatého Otce a „Staříčkovu pouť“ (možná by bylo vhodnější ji 
nazývat „Staříčkovou nedělí“). Obě události se velmi vydařily a 
přispěly k oživení víry i pospolitosti mezi lidmi. Děkuji všem, kteří 
organizovali pouť do Brna a účastnili se jí. Neméně děkuji také všem 
organizátorům a účastníkům „Staříčkovy neděle“. Jsem velice rád, že 
se stává místem a časem setkání všech generací i názorů a to 
upevňuje soudržnost a přátelství mezi lidmi. Bůh i my, jak doufám, si 
to přejeme. Když bych trochu parafrázoval biblická slova – kde je 
opravdové přátelství a kde je přejícnost a solidarita, tam přebývá Bůh 
– tak jimi můžeme vystihnout smysl těchto událostí a důvod k jejich 
konání. Měsíc říjen začíná krásným svátkem sv. Terezičky, uprostřed 
měsíce 18. října zažijeme velkou slavnost. Otec biskup Karel Herbst 
přijede, aby udělil svátost duchovní dospělosti – biřmování těm, kteří 
se rok připravovali. Prosím o modlitbu za ně, ať se otevřou darům 
Ducha Svatého a přijmou Jeho sílu pro život, aby byli šiřiteli i obránci 
víry, naděje a lásky.                            Všem žehná otec Miroslav  
  PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL 
ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ: 
Plnomocné odpustky získává ten, kdo se nejméně půl hodiny bude 
klanět před Nejsvětější svátostí – také pokud je uzavřena ve 
svatostánku. Částečné odpustky budou propůjčeny za kratší návštěvu 
a krátkou adoraci. Možnost získání těchto odpustků je každý den.  
NÁVŠTĚVA PATRIARCHÁLNÍCH BASILIK V ŘÍMĚ: 
Plnomocné odpustky budou propůjčeny za zbožnou návštěvu jedné ze 
čtyř hlavních římských basilik (Basilika svatého Petra, Svatého Pavla 
za hradbami, Santa Maria Maggiore, Lateránská basilika). 

• v den titulárního svátku basiliky 
• jednou ročně v libovolný den (soukromá pouť) 
• při každé nařízené slavnosti. 

    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
� Peníze stejně jako alkohol odhalují charakter člověka. 
� Půjčit je laskavost, dostat zpátky zázrak. 
� Rozum je duchovní zbraní člověka. 
� Řekni pravdu, až víš, kudy utečeš. 
� Snaž se nedělat nikdy nic proti své vůli. 
� Smích chytré lidi léčí a jen blbce uráží. 
� Strach je nemoc špatného svědomí. 
� Staří lidé dobré rady mívají. 
� S penězi není tak dobře, jako je bez nich zle. 
� Toužit po něčem je už důvod žít. 

 

  FARNÍČEK  10/09                                  - 11- 
                                                K A L E N D Á R I U M   Ř Í J E N  2 0 0 9 
 
  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 
  2.10. Památka svatých andělů strážných 
  4.10. 27. neděle v mezidobí 
11.10. 28. neděle v mezidobí 
15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 
17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 
18.10. 29. neděle v mezidobí 
25.10. 30. neděle v mezidobí 
28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 
                                                                Svatý Ignác z Antiochie  
  K L U B  M A M I N E K – Ř Í J E N  

PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9-11 HODIN: 
  6.10. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
 
13.10. Pouštění draků s dětmi v Dolní Vsi.  

V případě nepříznivého počasí - v klubovně. 
 
20.10. Beseda s Hasoňovou z intervenčního centra ve 

Zlíně pro osoby ohrožené domácím násilím 
 
27.10. Kosmetika Oriflame – ukázky líčení a lakování  

nehtů s Evou Jurčíkovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16-18 HODIN: 
HERNA – VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 

Páteční tvoření 
9.10. v 17 hod.: Výroba podzimních dekorací 
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 VAKANTIEBOS  

To sem si tak jednou surfovala po 
internetových stránkách salesiánské 
mládeže a zaujal mě letáček 
s možností pracovat na letním 
táboře jako dobrovolník. Už dlouho 
jsem přemýšlela, že bych o 
prázdninách chtěla vyjet a zkusit 
štěstí někde v zahraničí. Tak jsem se 
prokousala přes všechny formuláře a 
motivační dopisy a 26. července 

jsem nasedla do letadla směr Nizozemsko a vydala se vstříc novým 
zážitkům. A že jich nebylo málo☺☺. Celý měsíc jsem pracovala 
v salesiánském středisku v Rijswijku (předměstí Den Haagu). Toto 
místo slouží dětem jako oratoř a vzhledem k tomu, že Nizozemsko je 
země mnoha kultur, můžete se zde setkat jak s dětmi z Indie a Brazílie 
tak i z Afriky. První dny v Nizozemsku byly seznamovací. Hráli jsme 
různé hry a připravovali program na další týden, kdy měla začít naše 
služba v salesiánském středisku. Celkem nás bylo asi 25 mladých lidí 
z Itálie, Španělska, Malty, Belgie, Slovinska, Slovenska, Polska, 
Maďarska a Číny. Další tři týdny následoval tzv. VAKANTIEBOS neboli 
„prázdniny s Donem Boskem“, kdy do střediska denně docházelo okolo 
200 dětí. Ty byly rozděleny do skupin podle věku:  4-6, 7-8, 9-10, 11-
12, 13-16 let. Hodně vzpomínám na každodenní ranní tancování. V 
deset hodin se sešly všechny děti i vedoucí a tancovaly se nejrůznější 
sestavy od lehoučkých pro nejmenší až po ty, které těm malým právě 
moc nešly. Něco jako ranní uvítací rituál.:-) Styl práce s dětmi se 
podstatně lišil od toho, který znám z ČR. Hry byly velmi jednoduché a  
většinu jsem znala třeba v trochu jiné podobě, ale tady se to obešlo 
bez jakékoliv motivace. Děti si volně mohly vybírat, co chtěly dělat. Byl 
kladen také velký důraz na malování, tancování, vyrábění různých 
nástrojů…atd. Co mi asi nejvíce chybí, jsou ostatní dobrovolníci, kteří 
byli zapojeni do tohoto programu. Za pár dnů se mezi námi vytvořilo 
velmi silné pouto přátelství, které bylo stále silnější a silnější skrze to, 
co jsme společně dělali. Každý večer jsme společně chystali hry na 
další den a kolikrát jsme si je i zahráli a bavili jsme se přitom mnohem 
více než děti☺. Poznala jsem novou zemi, získala další nové zkušenosti 
při práci s dětmi, procvičila jazyk a poznala spoustu nových lidiček. 
Plynou z toho ale i problémy – např. teď neustále žhavím telefon do 
Španělska, dívám se znovu na fotky a moje e-mailová schránka je plná 
☺. Co říct na závěr? Osobně jsem neměla žádná velká očekávání, 
protože je vždycky lepší neočekávat mnoho, ale to, co jsem prožila 
v Nizozemsku, na to nezapomenu do konce života.       Evča Němcová 
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NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKU 
V neděli 27. září navštívil, papež Benedikt XVI. Brno, aby zde pro více 
než 120 000 poutníků slavil mši svatou. Na této mimořádné události 
nechyběla také početná výprava z naší farnosti, která autobusem 
opouštěla ještě spící Fryšták již v 5 hodin ráno. Protože v naší skupině 
nechyběli pohotoví fotografové a kameramani, můžeme se s vámi 
podělit alespoň o pár záběrů z této krásné a významné události. 

• Fryštáčané putují na místo setkání se Svatým otcem 
• Eliška a Barča stále v dobré náladě 
• Všude kolem byla „hlava na hlavě“ 
• Pohled na hlavní podium (str. 6) 
• Svatý otec byl nejen na vlajkách… 
• …ale i v papamobilu, který projel těsně kolem nás 
• Odpolední siesta 
• Takové davy už Brno dlouho nevidělo! 

    Foto: L. Kučera, V. Němec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Pokračování na straně 6 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         
 
 
 
 
Co mají společného Don Bosco a „Staříček“ ? (…kyselý úsměv) 
Všichni poslouchají slovenskou kapleu „Saleziáni“ (byli fakt dobří…) 
Svatý otec byl na fryštáckém farním dvoře přivítán chlebem a solí. 
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NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jsem rád, že mohu po delší době oznámit dobrou zprávu. Naše 
farnost má konečně n o v é , funkční internetové stránky. Nejenom, 
že vypadají opravdu dobře, ale do budoucna bychom je chtěli 
aktualizovat častěji než doposud. Díky ochotě obou Jendů Görigů, Péti 
Popelky a Víti Němce se teď můžete „proklikat“ historií naší farnosti, 
najdete tu Farníček ( opravdu všechna čísla – v barvě ), nechybí ani 
ohlášky a připraveny budou i četné fotogalerie z nejrůznějších akci. 
Věříme, že se Vám tato nová podoba stránek bude líbit a při svých 
„cestách na internet“ občas zabrousíte i sem…ww.farnostfrystak.cz 
                                                                                                        - pn- 
 

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 - 2010 
TŘÍDA DEN ČAS VYUČUJÍCÍ 

1. Pondělí 11.15 – 12.00 p. Němcová 
2. Středa 12.30 – 13.15 P. Dibelka 
3. Úterý 12.30 – 13.15 P. Dibelka 
4. Středa 13.20 – 14.05 P. Dibelka 
5. Pátek 12.20 – 13.05 p. Langrová 
6. Pondělí 13.20 – 14.05 p. Macháčková 

7. – 8.   
9. 

Úterý nebo 
pátek 

 
13.30 – 14.05 

P. Dřímal nebo  
P. Dibelka 

 

  

 

  

 
Další ročník 

Staříčkovy pouti se 
opravdu vydařil. 

Nejenom, že opět 
přálo počasí, ale i 
účast byla hojná. 
Farníček by proto 

rád poděkoval 
všem, kteří se o 

tuto akci zasloužili. 
Pán Bůh zaplať… 
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MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO VE FRYŠTÁKU 
V pondělí dne 12. října 2009 se uskuteční v kostele sv. Mikuláše ve 
Fryštáku Mariánské večeřadlo, které povede otec Jaroslav Stříž. 
Začátek bude v 16,30 hod. modlitbou růžence. Následovat bude 
večeřadlo a na závěr bude slavena mše svatá (konec kolem 20.00). 
Otec Jaroslav Stříž působí ve farnosti Křeštice u Litoměřic. Večeřadla 
koná po celé naší zemi i v zahraničí. V blízkém okolí se tato večeřadla 
uskutečnila ve Štípě, Luhačovicích, Sehradicích, Kelníkách. Otec 
Jaroslav pořádá pravidelné křížové cesty o prvních pondělcích na 
Turzovce, kterých se účastní tisíce lidí. Angažuje se také v hnutí za 
obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. O 
svém životě otec Jaroslav říká: „ Narodil jsem se roku 1952 v Kořenci 
u Boskovic. Byl jsem pokřtěn i biřmován. Po základní škole jsem 
vystudoval gymnázium v Boskovicích. Hrával jsem 6 let v bigbítové 
kapele. Vystřídal jsem několik zaměstnání a vyzkoušel si práci 
v olešnické masně. Ve 26 letech jsem onemocněl rakovinou, která se 
během roku 1980 rozšířila po celém těle. Byl jsem na dvou operacích 
a podstoupil jsem spoustu chemoterapií. Nepomohlo to a můj osud 
byl zpečetěn. Lékaři řekli mamince, aby připravovala můj pohřeb. 
Dávali mi maximálně týden života. V tomto „posledním týdnu života“ 
jsem se rozhodl jet do Budapešti na tajné mezinárodní modlitební 
setkání. Na tomto setkání jsem po vyzvání přišel dopředu, aby se 
pomodlili i za mne. Nikoho jsem tam tehdy neznal, ani oni neznali 
mne. Při modlitbách jedna paní začala ke mně prorokovat z Ducha 
Svatého: „Dnes jsi smrtelně nemocný, ale Ježíš Tě uzdraví na těle i 
na duchu, a pak odevzdáš celý svůj život Pánu Bohu a staneš se 
služebníkem Božím. Tak se stane!“ Opakovala: „Musíš věřit - tak se 
stane!“ A tak se skutečně stalo: Byl jsem uzdraven! Do semináře mě 
vzali až za tři roky. Ani představení nechtěli věřit v mé uzdravení. Byl 
jsem 12 let v plném invalidním důchodu, i po dobu studia a ještě jako 
kněz v pastoraci. Když jsem se hlásil na Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu, dostal jsem posudek od lékařů ze Žlutého 
kopce v Brně „Neschopen jakékoliv tělesné i duševní činnosti“. Když 
to přijímací komise v Litoměřicích uviděla, spráskla ruce „ Co s tebou 
budeme dělat? Důchodce, a ještě neschopen, se hlásí na studium 
vysoké školy teologie. To jsme tu ještě neměli“. Chtěl jsem po 
lékařské komisi v Brně, aby mi zrušili důchod a uschopnili mě ke 
studiu na vysoké škole, ale lékařské kapacity mě odmítly. Oni prý 
vědí lépe, co dělají. A zatím přijímací komise, složená ze zástupců 
Církve a státních – komunistických orgánů, mne přijala na fakultu. 
Tak se v naší zemi stalo, že „neschopný, umírající invalida“ 
vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu, stal se knězem 
a sloužil Bohu, a ještě při tom bral plný invalidní důchod!“ 
                                        Převzato z časopisu Milujte se , č.6 / 2008   
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
PÁTEK  - 26. 6.2009   
Weitersfeld – Maria Dreieichen 20 km 

 
Přivítalo nás slunečné ráno. Po 
snídani jsme se vydali na další část 
naší pouti. Ze začátku jsme měli 
drobné potíže a nemohli jsme najít 
správnou cestu z města. Každý 
nás posílal jinam, až jsme narazili 
na ochotného pána, který s námi 
zašel až ke správné odbočce. 
Cesta většinou vedla přes krásná 
pole a louky. 
V jednom městě Květoš zjistil, že 

nemá sandál, který měl připevněný na batohu. Vydal se tedy zpět, 
hledat jej. Zanedlouho se však vrátil i se sandálem s tím, že mu jej 
přivezl pán, který jel kolem autem. Poznamenal, že to je od něho 
opravdu šlechetné – protože vzít do ruky něco takového.. :-). Chtěli 
jsme dojít co nejdál, tak jsme se hnali a větší zastávku na oběd jsme 
chtěli udělat až v Maria Dreieichen. Poslední úsek před tímto poutním 
místem byl pro nás utrpením. Nejenže byl delší, než jsme čekali, ale 
cesta vedla lesem přes vysokou trávu, bažiny, ostružiníky a žádné 
věže na dohled. Až konečně, když už jsme si mysleli, že jsme se snad 
ztratili, se před námi objevila malá kaplička se studánkou. Od ní už 
vedla křížová cesta až k bazilice. Sundali jsme batohy a šli poděkovat 
do kostela. Pak jsme vytáhli vařiče a ešusy a uvařili si něco na zub. 
Chvíli jsme odpočívali, ale náhle nás ze spokojenosti vytrhla blížící se 
bouřka. Byli jsme asi v polovině cesty, takže jsme se rozhodli, že 
musíme jít rychle dál, než nás bouřka dostihne, ale než jsme se 
sbalili, už byla tu. A tak honem do kostela a čekali jsme, co bude. 
Bouřka ne a ne přestat. Stihli jsme se pomodlit celý růženec a pak 
jsme si s holkami ještě zazpívali pár písniček. Když tu se k nám ze 
sakristie blížil nějaký kněz. Ptal se nás, kam jdeme, no a my mu 
řekly, že chceme jít ještě dál, ale milý pan farář nám nabídl ubytování 
na faře. No, a jelikož bouřka neustávala, spíš naopak, neměli jsme 
sílu tuto nabídku odmítnout. Zajímavé bylo, že pan farář si pamatoval 
i něco z češtiny. Jeho hospodyně nám donesla teplý čaj, povečeřeli 
jsme a večer zašli na mši. Tam nás otec Bösner zaměstnal – mě dal 
1. čtení a Lence přímluvy a František ministroval. Na většině mší 
během naší pouti jsme zdvojnásobili počet všech přítomných a jinak 
tomu nebylo ani zde. Protože jsme chtěli brzo vstávat a dohnat 
nějaký ten kilometr, tak jsme šli hned spát.        (pokračování příště)    

          -nos- 
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                                                       VĚŘÍME, ŽE TI Z VÁS KTEŘÍ NEJELI 
                                                        ZA SVATÝM OTCEM DO BRNA SI              
                                                         NENECHALI UJÍT SLAVNOSTNÍ               

                                                           MŠI SVATOU V TELEVIZI 
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                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (22. ČÁST) 
Brzy po smrti P. Drábka vyhlásila olomoucká konzistoř konkurz na 
místo nového faráře ve Fryštáku. Přihlásili se celkem tři zájemci z far 
náležejících pod patrocinium rodiny Seilernů, k nimž patřila i naše 
farnost: P. Ondřej Bílek, farář ve Slušovicích, P. Adolf Pírek, farář 
v Trnavě, a P. Jan Kubín, farář v Lukově. Po nedlouhé době byl 
patronem Josefem Seilernem prezentován právě posledně jmenovaný  
P. Jan Kubín. 
Tento kněz se narodil 15. března 1880 v Lešné nad Bečvou. Jeho 
otec, Karel Kubín byl domkařem, tamním dlouholetým kostelníkem a 
velkým ctitelem sv. Josefa. Matka Pavlína zemřela, když jí bylo 45 let. 
Otec se proto musel postarat o celou rodinu sám a staral se o ni 
skutečně vzorně a se vším úsilím, protože, jak P. Kubín píše, podařilo 
se mu tři z dětí vydržovat na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Po 
studiu bohosloví byl Jan Kubín v den svých 23 narozenin – 15. března 
1903, vysvěcen na kněze arcibiskupem Theodorem Kohnem. Jeho 
prvním kaplanským působištěm byla Kašava. Z Kašavy po roce přešel 
do Fryštáku, kde působil tři roky, pak do Kralic u Prostějova, kde 
zůstal devět let. Poté působil dva roky jako nadační kaplan ve Štípě a 
konečně v roce 1918 byl jmenován farářem v Lukově.  
Odtud odešel v roce 1926 do Fryštáku. 
                                                   pokračování příště          - vn – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          P. Jan Kubín                            kostel na konci 20. let 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  - 6 -                 FARNÍČEK  10/09  
  NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKU – DOKONČENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       VĚŘÍME, ŽE TI Z VÁS KTEŘÍ NEJELI 
                                                        ZA SVATÝM OTCEM DO BRNA SI              
                                                         NENECHALI UJÍT SLAVNOSTNÍ               

                                                           MŠI SVATOU V TELEVIZI 

   FARNÍČEK  10/09                                    - 7 - 
                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (22. ČÁST) 
Brzy po smrti P. Drábka vyhlásila olomoucká konzistoř konkurz na 
místo nového faráře ve Fryštáku. Přihlásili se celkem tři zájemci z far 
náležejících pod patrocinium rodiny Seilernů, k nimž patřila i naše 
farnost: P. Ondřej Bílek, farář ve Slušovicích, P. Adolf Pírek, farář 
v Trnavě, a P. Jan Kubín, farář v Lukově. Po nedlouhé době byl 
patronem Josefem Seilernem prezentován právě posledně jmenovaný  
P. Jan Kubín. 
Tento kněz se narodil 15. března 1880 v Lešné nad Bečvou. Jeho 
otec, Karel Kubín byl domkařem, tamním dlouholetým kostelníkem a 
velkým ctitelem sv. Josefa. Matka Pavlína zemřela, když jí bylo 45 let. 
Otec se proto musel postarat o celou rodinu sám a staral se o ni 
skutečně vzorně a se vším úsilím, protože, jak P. Kubín píše, podařilo 
se mu tři z dětí vydržovat na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Po 
studiu bohosloví byl Jan Kubín v den svých 23 narozenin – 15. března 
1903, vysvěcen na kněze arcibiskupem Theodorem Kohnem. Jeho 
prvním kaplanským působištěm byla Kašava. Z Kašavy po roce přešel 
do Fryštáku, kde působil tři roky, pak do Kralic u Prostějova, kde 
zůstal devět let. Poté působil dva roky jako nadační kaplan ve Štípě a 
konečně v roce 1918 byl jmenován farářem v Lukově.  
Odtud odešel v roce 1926 do Fryštáku. 
                                                   pokračování příště          - vn – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          P. Jan Kubín                            kostel na konci 20. let 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  - 8 -                 FARNÍČEK  10/09    
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO VE FRYŠTÁKU 
V pondělí dne 12. října 2009 se uskuteční v kostele sv. Mikuláše ve 
Fryštáku Mariánské večeřadlo, které povede otec Jaroslav Stříž. 
Začátek bude v 16,30 hod. modlitbou růžence. Následovat bude 
večeřadlo a na závěr bude slavena mše svatá (konec kolem 20.00). 
Otec Jaroslav Stříž působí ve farnosti Křeštice u Litoměřic. Večeřadla 
koná po celé naší zemi i v zahraničí. V blízkém okolí se tato večeřadla 
uskutečnila ve Štípě, Luhačovicích, Sehradicích, Kelníkách. Otec 
Jaroslav pořádá pravidelné křížové cesty o prvních pondělcích na 
Turzovce, kterých se účastní tisíce lidí. Angažuje se také v hnutí za 
obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. O 
svém životě otec Jaroslav říká: „ Narodil jsem se roku 1952 v Kořenci 
u Boskovic. Byl jsem pokřtěn i biřmován. Po základní škole jsem 
vystudoval gymnázium v Boskovicích. Hrával jsem 6 let v bigbítové 
kapele. Vystřídal jsem několik zaměstnání a vyzkoušel si práci 
v olešnické masně. Ve 26 letech jsem onemocněl rakovinou, která se 
během roku 1980 rozšířila po celém těle. Byl jsem na dvou operacích 
a podstoupil jsem spoustu chemoterapií. Nepomohlo to a můj osud 
byl zpečetěn. Lékaři řekli mamince, aby připravovala můj pohřeb. 
Dávali mi maximálně týden života. V tomto „posledním týdnu života“ 
jsem se rozhodl jet do Budapešti na tajné mezinárodní modlitební 
setkání. Na tomto setkání jsem po vyzvání přišel dopředu, aby se 
pomodlili i za mne. Nikoho jsem tam tehdy neznal, ani oni neznali 
mne. Při modlitbách jedna paní začala ke mně prorokovat z Ducha 
Svatého: „Dnes jsi smrtelně nemocný, ale Ježíš Tě uzdraví na těle i 
na duchu, a pak odevzdáš celý svůj život Pánu Bohu a staneš se 
služebníkem Božím. Tak se stane!“ Opakovala: „Musíš věřit - tak se 
stane!“ A tak se skutečně stalo: Byl jsem uzdraven! Do semináře mě 
vzali až za tři roky. Ani představení nechtěli věřit v mé uzdravení. Byl 
jsem 12 let v plném invalidním důchodu, i po dobu studia a ještě jako 
kněz v pastoraci. Když jsem se hlásil na Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu, dostal jsem posudek od lékařů ze Žlutého 
kopce v Brně „Neschopen jakékoliv tělesné i duševní činnosti“. Když 
to přijímací komise v Litoměřicích uviděla, spráskla ruce „ Co s tebou 
budeme dělat? Důchodce, a ještě neschopen, se hlásí na studium 
vysoké školy teologie. To jsme tu ještě neměli“. Chtěl jsem po 
lékařské komisi v Brně, aby mi zrušili důchod a uschopnili mě ke 
studiu na vysoké škole, ale lékařské kapacity mě odmítly. Oni prý 
vědí lépe, co dělají. A zatím přijímací komise, složená ze zástupců 
Církve a státních – komunistických orgánů, mne přijala na fakultu. 
Tak se v naší zemi stalo, že „neschopný, umírající invalida“ 
vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu, stal se knězem 
a sloužil Bohu, a ještě při tom bral plný invalidní důchod!“ 
                                        Převzato z časopisu Milujte se , č.6 / 2008   
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
PÁTEK  - 26. 6.2009   
Weitersfeld – Maria Dreieichen 20 km 

 
Přivítalo nás slunečné ráno. Po 
snídani jsme se vydali na další část 
naší pouti. Ze začátku jsme měli 
drobné potíže a nemohli jsme najít 
správnou cestu z města. Každý 
nás posílal jinam, až jsme narazili 
na ochotného pána, který s námi 
zašel až ke správné odbočce. 
Cesta většinou vedla přes krásná 
pole a louky. 
V jednom městě Květoš zjistil, že 

nemá sandál, který měl připevněný na batohu. Vydal se tedy zpět, 
hledat jej. Zanedlouho se však vrátil i se sandálem s tím, že mu jej 
přivezl pán, který jel kolem autem. Poznamenal, že to je od něho 
opravdu šlechetné – protože vzít do ruky něco takového.. :-). Chtěli 
jsme dojít co nejdál, tak jsme se hnali a větší zastávku na oběd jsme 
chtěli udělat až v Maria Dreieichen. Poslední úsek před tímto poutním 
místem byl pro nás utrpením. Nejenže byl delší, než jsme čekali, ale 
cesta vedla lesem přes vysokou trávu, bažiny, ostružiníky a žádné 
věže na dohled. Až konečně, když už jsme si mysleli, že jsme se snad 
ztratili, se před námi objevila malá kaplička se studánkou. Od ní už 
vedla křížová cesta až k bazilice. Sundali jsme batohy a šli poděkovat 
do kostela. Pak jsme vytáhli vařiče a ešusy a uvařili si něco na zub. 
Chvíli jsme odpočívali, ale náhle nás ze spokojenosti vytrhla blížící se 
bouřka. Byli jsme asi v polovině cesty, takže jsme se rozhodli, že 
musíme jít rychle dál, než nás bouřka dostihne, ale než jsme se 
sbalili, už byla tu. A tak honem do kostela a čekali jsme, co bude. 
Bouřka ne a ne přestat. Stihli jsme se pomodlit celý růženec a pak 
jsme si s holkami ještě zazpívali pár písniček. Když tu se k nám ze 
sakristie blížil nějaký kněz. Ptal se nás, kam jdeme, no a my mu 
řekly, že chceme jít ještě dál, ale milý pan farář nám nabídl ubytování 
na faře. No, a jelikož bouřka neustávala, spíš naopak, neměli jsme 
sílu tuto nabídku odmítnout. Zajímavé bylo, že pan farář si pamatoval 
i něco z češtiny. Jeho hospodyně nám donesla teplý čaj, povečeřeli 
jsme a večer zašli na mši. Tam nás otec Bösner zaměstnal – mě dal 
1. čtení a Lence přímluvy a František ministroval. Na většině mší 
během naší pouti jsme zdvojnásobili počet všech přítomných a jinak 
tomu nebylo ani zde. Protože jsme chtěli brzo vstávat a dohnat 
nějaký ten kilometr, tak jsme šli hned spát.        (pokračování příště)    

          -nos- 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         
 
 
 
 
Co mají společného Don Bosco a „Staříček“ ? (…kyselý úsměv) 
Všichni poslouchají slovenskou kapleu „Saleziáni“ (byli fakt dobří…) 
Svatý otec byl na fryštáckém farním dvoře přivítán chlebem a solí. 
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NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jsem rád, že mohu po delší době oznámit dobrou zprávu. Naše 
farnost má konečně n o v é , funkční internetové stránky. Nejenom, 
že vypadají opravdu dobře, ale do budoucna bychom je chtěli 
aktualizovat častěji než doposud. Díky ochotě obou Jendů Görigů, Péti 
Popelky a Víti Němce se teď můžete „proklikat“ historií naší farnosti, 
najdete tu Farníček ( opravdu všechna čísla – v barvě ), nechybí ani 
ohlášky a připraveny budou i četné fotogalerie z nejrůznějších akci. 
Věříme, že se Vám tato nová podoba stránek bude líbit a při svých 
„cestách na internet“ občas zabrousíte i sem…ww.farnostfrystak.cz 
                                                                                                        - pn- 
 

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 - 2010 
TŘÍDA DEN ČAS VYUČUJÍCÍ 

1. Pondělí 11.15 – 12.00 p. Němcová 
2. Středa 12.30 – 13.15 P. Dibelka 
3. Úterý 12.30 – 13.15 P. Dibelka 
4. Středa 13.20 – 14.05 P. Dibelka 
5. Pátek 12.20 – 13.05 p. Langrová 
6. Pondělí 13.20 – 14.05 p. Macháčková 

7. – 8.   
9. 

Úterý nebo 
pátek 

 
13.30 – 14.05 

P. Dřímal nebo  
P. Dibelka 

 

  

 

  

 
Další ročník 

Staříčkovy pouti se 
opravdu vydařil. 

Nejenom, že opět 
přálo počasí, ale i 
účast byla hojná. 
Farníček by proto 

rád poděkoval 
všem, kteří se o 

tuto akci zasloužili. 
Pán Bůh zaplať… 
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 VAKANTIEBOS  

To sem si tak jednou surfovala po 
internetových stránkách salesiánské 
mládeže a zaujal mě letáček 
s možností pracovat na letním 
táboře jako dobrovolník. Už dlouho 
jsem přemýšlela, že bych o 
prázdninách chtěla vyjet a zkusit 
štěstí někde v zahraničí. Tak jsem se 
prokousala přes všechny formuláře a 
motivační dopisy a 26. července 

jsem nasedla do letadla směr Nizozemsko a vydala se vstříc novým 
zážitkům. A že jich nebylo málo☺☺. Celý měsíc jsem pracovala 
v salesiánském středisku v Rijswijku (předměstí Den Haagu). Toto 
místo slouží dětem jako oratoř a vzhledem k tomu, že Nizozemsko je 
země mnoha kultur, můžete se zde setkat jak s dětmi z Indie a Brazílie 
tak i z Afriky. První dny v Nizozemsku byly seznamovací. Hráli jsme 
různé hry a připravovali program na další týden, kdy měla začít naše 
služba v salesiánském středisku. Celkem nás bylo asi 25 mladých lidí 
z Itálie, Španělska, Malty, Belgie, Slovinska, Slovenska, Polska, 
Maďarska a Číny. Další tři týdny následoval tzv. VAKANTIEBOS neboli 
„prázdniny s Donem Boskem“, kdy do střediska denně docházelo okolo 
200 dětí. Ty byly rozděleny do skupin podle věku:  4-6, 7-8, 9-10, 11-
12, 13-16 let. Hodně vzpomínám na každodenní ranní tancování. V 
deset hodin se sešly všechny děti i vedoucí a tancovaly se nejrůznější 
sestavy od lehoučkých pro nejmenší až po ty, které těm malým právě 
moc nešly. Něco jako ranní uvítací rituál.:-) Styl práce s dětmi se 
podstatně lišil od toho, který znám z ČR. Hry byly velmi jednoduché a  
většinu jsem znala třeba v trochu jiné podobě, ale tady se to obešlo 
bez jakékoliv motivace. Děti si volně mohly vybírat, co chtěly dělat. Byl 
kladen také velký důraz na malování, tancování, vyrábění různých 
nástrojů…atd. Co mi asi nejvíce chybí, jsou ostatní dobrovolníci, kteří 
byli zapojeni do tohoto programu. Za pár dnů se mezi námi vytvořilo 
velmi silné pouto přátelství, které bylo stále silnější a silnější skrze to, 
co jsme společně dělali. Každý večer jsme společně chystali hry na 
další den a kolikrát jsme si je i zahráli a bavili jsme se přitom mnohem 
více než děti☺. Poznala jsem novou zemi, získala další nové zkušenosti 
při práci s dětmi, procvičila jazyk a poznala spoustu nových lidiček. 
Plynou z toho ale i problémy – např. teď neustále žhavím telefon do 
Španělska, dívám se znovu na fotky a moje e-mailová schránka je plná 
☺. Co říct na závěr? Osobně jsem neměla žádná velká očekávání, 
protože je vždycky lepší neočekávat mnoho, ale to, co jsem prožila 
v Nizozemsku, na to nezapomenu do konce života.       Evča Němcová 
 

  FARNÍČEK  10/09                                     - 3 - 
NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKU 
V neděli 27. září navštívil, papež Benedikt XVI. Brno, aby zde pro více 
než 120 000 poutníků slavil mši svatou. Na této mimořádné události 
nechyběla také početná výprava z naší farnosti, která autobusem 
opouštěla ještě spící Fryšták již v 5 hodin ráno. Protože v naší skupině 
nechyběli pohotoví fotografové a kameramani, můžeme se s vámi 
podělit alespoň o pár záběrů z této krásné a významné události. 

• Fryštáčané putují na místo setkání se Svatým otcem 
• Eliška a Barča stále v dobré náladě 
• Všude kolem byla „hlava na hlavě“ 
• Pohled na hlavní podium (str. 6) 
• Svatý otec byl nejen na vlajkách… 
• …ale i v papamobilu, který projel těsně kolem nás 
• Odpolední siesta 
• Takové davy už Brno dlouho nevidělo! 

    Foto: L. Kučera, V. Němec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Pokračování na straně 6 

 

 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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Milí farníci, ke konci měsíce září byly dvě důležité události. Jedna 
celorepubliková, druhá celofryštácká. Mám na mysli návštěvu 
Svatého Otce a „Staříčkovu pouť“ (možná by bylo vhodnější ji 
nazývat „Staříčkovou nedělí“). Obě události se velmi vydařily a 
přispěly k oživení víry i pospolitosti mezi lidmi. Děkuji všem, kteří 
organizovali pouť do Brna a účastnili se jí. Neméně děkuji také všem 
organizátorům a účastníkům „Staříčkovy neděle“. Jsem velice rád, že 
se stává místem a časem setkání všech generací i názorů a to 
upevňuje soudržnost a přátelství mezi lidmi. Bůh i my, jak doufám, si 
to přejeme. Když bych trochu parafrázoval biblická slova – kde je 
opravdové přátelství a kde je přejícnost a solidarita, tam přebývá Bůh 
– tak jimi můžeme vystihnout smysl těchto událostí a důvod k jejich 
konání. Měsíc říjen začíná krásným svátkem sv. Terezičky, uprostřed 
měsíce 18. října zažijeme velkou slavnost. Otec biskup Karel Herbst 
přijede, aby udělil svátost duchovní dospělosti – biřmování těm, kteří 
se rok připravovali. Prosím o modlitbu za ně, ať se otevřou darům 
Ducha Svatého a přijmou Jeho sílu pro život, aby byli šiřiteli i obránci 
víry, naděje a lásky.                            Všem žehná otec Miroslav  
  PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL 
ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ: 
Plnomocné odpustky získává ten, kdo se nejméně půl hodiny bude 
klanět před Nejsvětější svátostí – také pokud je uzavřena ve 
svatostánku. Částečné odpustky budou propůjčeny za kratší návštěvu 
a krátkou adoraci. Možnost získání těchto odpustků je každý den.  
NÁVŠTĚVA PATRIARCHÁLNÍCH BASILIK V ŘÍMĚ: 
Plnomocné odpustky budou propůjčeny za zbožnou návštěvu jedné ze 
čtyř hlavních římských basilik (Basilika svatého Petra, Svatého Pavla 
za hradbami, Santa Maria Maggiore, Lateránská basilika). 

• v den titulárního svátku basiliky 
• jednou ročně v libovolný den (soukromá pouť) 
• při každé nařízené slavnosti. 

    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
� Peníze stejně jako alkohol odhalují charakter člověka. 
� Půjčit je laskavost, dostat zpátky zázrak. 
� Rozum je duchovní zbraní člověka. 
� Řekni pravdu, až víš, kudy utečeš. 
� Snaž se nedělat nikdy nic proti své vůli. 
� Smích chytré lidi léčí a jen blbce uráží. 
� Strach je nemoc špatného svědomí. 
� Staří lidé dobré rady mívají. 
� S penězi není tak dobře, jako je bez nich zle. 
� Toužit po něčem je už důvod žít. 
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  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 
  2.10. Památka svatých andělů strážných 
  4.10. 27. neděle v mezidobí 
11.10. 28. neděle v mezidobí 
15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 
17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 
18.10. 29. neděle v mezidobí 
25.10. 30. neděle v mezidobí 
28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 
                                                                Svatý Ignác z Antiochie  
  K L U B  M A M I N E K – Ř Í J E N  

PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9-11 HODIN: 
  6.10. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
 
13.10. Pouštění draků s dětmi v Dolní Vsi.  

V případě nepříznivého počasí - v klubovně. 
 
20.10. Beseda s Hasoňovou z intervenčního centra ve 

Zlíně pro osoby ohrožené domácím násilím 
 
27.10. Kosmetika Oriflame – ukázky líčení a lakování  

nehtů s Evou Jurčíkovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16-18 HODIN: 
HERNA – VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 

Páteční tvoření 
9.10. v 17 hod.: Výroba podzimních dekorací 

                      

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   Ř Í J E N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodorovně: A. Ubránit se, příjemně – B. Římsky 151, volná příroda, zlý skřítek – 
C. Stěží, neposeda, značka osobního auta – D. Symetrála, větná spojka, obuv, 
dehet, klekání – E. Město v Iránu, I. díl tajenky, opak rubu – F. Jméno norských 
králů, sestra otce, druh květenství, předložka, město v Maďarsku, pásek (řidčeji) 
– H. Dívčí jméno, chmelový nápoj, střelivo – I. Prchavá kapalina, záplava, práce 
s rýčem – J. Vypaseně, nepohoda. 
Svisle: 1. Zkáza – 2. II.díl tajenky – 3. Rumunská řeka, na letní období –  
4. Otoman, rekreační cestování – 5. Obchodní dům (zkr.), město ve Francii, žlutá 
barviva – 6. Obyvatelstvo, ženské jméno, MPZ Polska – 7. Druh pepře, ženské 
jméno, americký spisovatel – 8. Španělsky „býk“, plisovat (krejčí) – 9. Konto, 
doleva – 10. Vzorec boridu titanu, obyvatel Aše, římská bohyně úrody –  
11. Ticho, mořský ostrov, bydlení – 14. Chlapecké jméno, dřina – 15. III. díl 
tajenky – 16. Výstřední žertovný kousek. 
Nápověda: E. Din, 5. Anet, 10. TiB, 13. Nauru 
 
Tajenka z minulého čísla: hola zase škola volá 
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